
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 23. listopadu 2010 

Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká, Libor Kment, Ing. Boris Fukátko, MVDr. Svatopluk 
Rozsypal, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, Ján Černák. 

Neomluven:  

Omluven:  Ing. Boris Fukátko na dobu nezbytně nutnou 

Ověřovatelé zápisu:  Ján Černák, Ing. Jan Meloun 

Hosté :  Vlasta Kmentová 

Jednání zahájeno v 18.03  hod. 

 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

       Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 
       Starosta předložil zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva obce, který byl 
zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile a požádal o rozšíření bodu 4) 
o rozpočtové opatření č. 7 a 9. Přítomných členů zastupitelstva obce se zeptal, zda má  někdo 
nějakou připomínku či doplnění k předloženému návrhu. Pan Ján Černák požádal o doplnění 
programu o bod informace o výstavbě kulturního domu s tím, že o tom nic nevědí a tudíž by 
chtěli vědět něco bližšího. Starosta obce konstatoval, že v tuto chvíli není tato záležitost na 
programu jednání a třeba dodržovat zákonné procedury a jednací řád. Opět se zeptal 
přítomných, zda mají nějaké připomínky či doplnění k návrhu rozšíření bodu č.4). Jelikož 
tomu tak nebylo, starosta obce požádal o případné doplnění programu jednání ze strany členů 
zastupitelstva obce. Pan Černák tedy opět požádal o doplnění programu  jednání zastupitelstva 
obce o informaci o výstavbě kulturního domu.Starosta obce odpověděl panu Černákovi, že 
mu není známa žádná výstavba kulturního domu. Pan Černák doplnil, že tedy společenského 
domu. Starosta odpověděl, že mu není známo nic ani o výstavbě  společenského domu.  Pan 
Černák svůj dotaz zdůvodnil tím, že se o výstavbě kulturního domu, respektive společenského 
domu v obci Spojil píše v novinách a tudíž by rád znal podrobnější informace. Starosta obce 
se dotázal, v kterých novinách se takto psalo. Pan Černák odpověděl, že neví, že noviny 
nesleduje, pouze Hospodářké noviny a tuto informaci má od lidí. Místostarostka obce 
doplnila, že se zřejmě jedná o obsah rozhovoru se starostou obce v sobotním vydání 
Pardubických novin ze dne 20.11. 2010. Poté starosta obce  seznámil tazatele a přítomné 
s částí své odpovědi novinářům, která se týkala výše citovaného dotazu, na otázku, ve kterých 
projektech budete pokračovat z předchozího volebního období? 
Odpověděl jsem v souladu s volebním programem našeho SNK za rozvoj a samostatnost obce 
Spojil. „Budeme se zajímat o vybudování důstojného zázemí pro naše seniory, hasiče, 
technické služby a úřad. Stranou nemohou  zůstat ani naše ratolesti, tudíž chceme řešit otázku 
mateřské školy.“  Dále starosta obce konstatoval, že v současné době nikdo přesně neví, jak se 
tento objekt bude jmenovat a není aktuální se výstavbou zmíněného zařízení zabývat na 
jednání dnešního zastupitelstva obce.  Starosta obce se zeptal pana Černáka, zda mu tato 
odpověď stačí. Pan Černák konstatoval, že pro tuto chvíli ano. Starosta obce se dotázal členů 
zastupitelstva obce, zda chce ještě někdo doplnit program jednání. Přihlásil se pan Libor 
Kment, aby příště byly jednotlivé body programu na pozvánce více konkretizovány a 
popsány, o čem se v nich bude jednat, aby pozvánka byla pracovní verzí návrhu zápisu 
z jednání a mohl se tak řádně připravit na jednání. Na to mu starosta a místostarostka 
odpověděli, že dle obecně platných zásad pozvánka obsahuje body programu a nelze ji 
zaměňovat s návrhem zápisu. Pro řádnou přípravu na jednání dostávají členové zastupitelstva  



 
 
předem a písemně všechny stěžejní materiály včetně pracovní verze návrhu zápisu z jednání, 
kde je obsah blíže specifikován, včetně doporučení na řešení. Starosta obce konstatoval, že 
příprava jednání zastupitelstva obce probíhá v souladu s jednacím řádem  a má svůj vývoj. 
Z tohoto důvodu nelze očekávat, že všechny písemné materiály budou zasílány již 
s pozvánkou, ale mohou být zasílány průběžně před jednáním zastupitelstva obce. 
Místostarostka obce upozornila zejména nové  členy zastupitelstva obce, že jim nic nebrání 
v řádné přípravě na jednání, že se kdykoliv mohou přijít na obecní úřad podrobněji 
informovat, co se bude dle programu projednávat a v jaké fázi je příprava jednání 
zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že nikdo z dalších  přítomných program jednání 
nedoplnil, předložil jej starosta obce ke schválení dle pozvánky a doporučeného rozšíření 
z úvodu jednání. Dále konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a 
zveřejněno, je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné. Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl zveřejněn a nebyla proti 
němu vznesena žádná připomínka 
(V 18,10 hodin se dostavil Ing. Fukátko) 

       Dále předsedající konstatoval, že do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

       Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 
Hlasování: všichni přítomní pro, program a ověřovatelé byli přijati. 
        
2) Kontrola plnění usnesení z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 
10.11.2010 – předkladatel předseda kontrolního výboru. 
       
      Předseda kontrolního výboru zhodnotil plnění usnesení z ustavujícího jednání 
zastupitelstva obce. Konstatoval, že tam nic nenašel, pouze úkoly na předložení návrhů na 
členy výborů a komise pro projednávání přestupků. Všichni předsedové výboru dodali 
v termínu seznam členů svých výborů.  
    Starosta obce s lítostí konstatoval, že nebyl ze strany sdružení nezávislých kandidátů 
„Změna“ k 18.11.2010 předložen návrh na jmenování dvou zástupců do komise pro 
projednávání přestupků. Tento úkol byl splněn 19.11.2010 po předchozí telefonické domluvě 
s paní Štěpánkovou ze dne 18.11.2010 na základě její urgence. 
     Starosta obce následně otevřel k předloženému bodu diskuzi. 
     Do diskuze se přihlásil pan Černák, který konstatoval, že předseda finančního výboru 
dodal návrh na jmenování členů výboru až 22.11. 2010 a přitom měl za úkol termín co 
nejkratší. Starosta obce odpověděl, že návrh na členy finančního výboru obdržel dne 19.11. 
2010, kdy zároveň požádal předsedu finančního výboru, aby svůj návrh předložil písemně, 
aby byly dodrženy všechny  náležitosti. 
     Dále se do diskuze přihlásil pan Libor Kment s tím, že návrh na členy komise pro 
projednávání přestupků sdělil na obecním úřadě osobně, ústní formou dne 19.11.2010 po 
domluvě s paní Štěpánkovou ze dne 18.11. 2010. Dále konstatoval, že po jeho odchodu jsme 
volali k nim domů, s tím, zda jeho bratr Bohuslav Kment ml. ví, že je navržen jako člen 
komise pro projednávání přestupků a že z něho děláme blbce. Místostarostka obce mu 
odpověděla, aby bral celou záležitost naprosto vážně, neboť komise pro projednávání 
přestupků je velice důležitý orgán obce zřízený na základě zákona. Vzhledem k tomu, že bylo 
nařízeno jednání této komise na 24.11. 2010 k řešení občanskoprávního sporu, bylo nutné si 
ověřit účast jejích členů na jednání z důvodu krátkosti termínu a závažnosti jednání. 
     Po ukončení diskuze dal starosta obce hlasovat o předložené kontrole usnesení. 
 
Hlasování: všichni přítomní pro, kontrola plnění usnesení byla přijata. 
 
 



 
3)  Změny a doplňky jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil – předkladatel starosta 
obce. 
 
       Projednávaný materiál byl doručen všem členům zastupitelstva obce Spojil písemně 
společně s pozvánkou na jednání. Starosta obce navrhuje přijmout Jednací řád zastupitelstva 
obce Spojil pro volební období 2010-2014 beze změn. 
      Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi a následně dal hlasovat o jejím 
přijetí. 
 
Hlasování:  všichni pro, jednací řád byl přijat. 
 
4)  Informace o přijatém rozpočtovém opatřením č. 7, 8 a 9/2010 v kompetenci starosty 
obce- zpravodaj -  předseda finančního výboru, místostarostka obce. 
 

         Místostarostka obce seznámila zastupitelstvo obce s přijatými rozpočtovými opatřeními 
č.7,8 a 9/2010, která jsou v kompetenci starosty obce Spojil. Rozpočtová opatření č. 7 a 
8/2010 byla několik dní před vlastním jednáním zastupitelstva obce doručena členům 
zastupitelstva obce k seznámení. S rozpočtovým opatřením č. 9/2010 byli zastupitelé 
seznámeni při vlastním jednání. Místostarostka obce informovala členy zastupitelstva, že 
rozpočtové opatření č.9 vyplynulo z prováděné uzávěrky za měsíc listopad a jedná se o 
vyúčtování dotace na volby do zastupitelstva obce a volby do Senátu Parlamentu České 
republiky. Následně seznámila členy zastupitelstva s úplným zněním. Po vyčerpávajícím 
vysvětlení  místostarostky obce všech tří rozpočtových opatření dal starosta obce slovo 
předsedovi finančního výboru. Ten konstatoval, že již nemá co doplnit. Tato rozpočtová 
opatření tvoří nedílnou součást zápisu. 
         Starosta obce otevřel k předložené zprávě diskuzi. Do diskuze se přihlásil pan Černák se 
žádostí, zda by mohli obdržet rozpočtové opatření č. 9, což mu bylo místostarostou obce 
přislíbeno. Starosta následně dal hlasovat o vzetí informace na vědomí. 
 
Hlasování: 6 pro, 3 se zdrželi – Libor Kment, Petr Kment, Ján Černák, informace byla 
vzata na vědomí 
       
 5)  Schválení odměn členům zastupitelstva obce v souladu s platnými právními předpisy 
– předkladatel starosta obce a místostarostka obce a předseda finančního výboru. 

 
     Předkladatelé tohoto bodu jednání navrhují, aby odměny neuvolněných členů 
zastupitelstva obce Spojil byly do konce roku 2010 v rozsahu předloženého návrhu, který 
tvoří nedílnou součást zápisu a aby bylo o tomto návrhu hlasováno „an blok“.  
     Starosta obce k předloženému návrhu otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásil pan Černák a 
dotazoval se na rozsah odměn zastupitelů a co to znamená to an blok, o němž se pořád hovoří. 
Starosta obce odpověděl, že odměny jsou navržené v souladu s Nařízením vlády č. 20/2009 ze 
dne 5.1.2009, kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 a jsou stanoveny v maximální výši. 
Dále panu Černákovi vysvětlil, že an blok znamená, že se bude jednat o návrhu jako celku a 
ne o každém členu zastupitelstva zvlášť.  S dotazy se dále přihlásil pan Ing. Kučera a pan 
Černák. Jejich dotazy se týkaly toho, zda je možné navržené odměny krátit, v jakých jejich 
částech a v jaké výši. Starosta obce vysvětlil skladbu těchto odměn a informoval, že 
zastupitelstvo obce může při neplnění si úkolů některým z jeho členů schválit  zkrácení  jeho 
odměn. 
     Následně dal o předloženém návrhu hlasovat. 
 
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel – Libor Kment, návrh byl přijat. 

 



 
 
 
6)  Zplnomocnění starosty obce Spojil k zastupování obce Spojil na valných hromadách 
VaK Pardubice a.s. – předkladatel  místostarostka obce. 
 
     V souladu se stanovami akciové společnosti VaK Pardubice a.s. místostarostka obce Spojil 
navrhuje, aby zastupitelstvo obce Spojil zplnomocnilo usnesením zastupitelstva obce pro 
zastupování obce Spojil na valných hromadách VaK Pardubice a.s. starostu obce Spojil, a to  
pro volební období 2010-2014. Pan Černák vznesl dotaz, jaký to má smysl a jaké výhody 
z toho sdružení  plynou obci. Starosta obce odpověděl, že kdyby obce nebyly akcionáři VaK 
Pardubice a.s., byla by tato firma dávno prodána Veolii, nepodařilo by se získat dotaci na 
čistírnu odpadních vod v Semtíně, nemohl by být realizován projekt Labe-Loučná, nemohlo 
by být provedeno odlehčení Spojilského odpadu na shybce pod Chrudimkou.  
     Starosta obce se dotázal, zda mu odpověď stačí. Pan Černák považuje odpověď za 
vyčerpávající. Následně dal předsedající o předloženém návrhu hlasovat. 
 
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat. 
 
 
7)    Schválení redakční rady SPOJILSKÉ DRBNY pro volební období 2010 až 2014 – 
předkladatel starosta obce.   
     Starosta obce předkládá návrh na složení redakční rady Spojilské drbny v následujícím 
složení:  Šéfredaktor: MUDr. Karel Mencl 
              Zástupce šéfredaktora: Miluše Telecká 
              Členové redakční rady: Božena Melounová, Libor Kment 
     Starosta obce se dotázal pana Libora Kmenta, zda svoje členství v redakční radě přijímá. 
Pan Libor Kment se dotázal, co tato práce obnáší a zda se po něm bude žádat grafická úprava 
a podobně. Místostarostka obce mu vysvětlila, že grafickou úpravu a kompletaci této 
tiskoviny má na starost MUDr. Karel Mencl. Úkolem členů redakční rady je psát články 
z akcí a k problémům života obce, shromažďovat případně náměty a příspěvky od občanů a 
zasílat vše šéfredaktorovi ke kompletaci. Následně pak provádět korekturu jednotlivých 
vydání. 
     Po tomto vysvětlení pan Libor Kment svoje členství v redakční radě přijal.  
     Starosta obce dal následně o předloženém návrhu hlasovat. 
 
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel - Libor Kment, návrh byl přijat. 
 
8)   Různé 

 
             Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhy předsedů jednotlivých výborů na 

jmenování jejich členů. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se složením jednotlivých 
výborů, jejichž členy jmenoval na základě návrhů jejich předsedů. Tyto návrhy plně akceptoval.        
Předsedové výborů byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 10.11. 2010.     
Členy jednotlivých výborů byli jmenováni: 

     Finanční výbor: Božena Melounová, Alena Kostelecká, Daniel Vondra, Daniel Přibyl 
     Kontrolní výbor: Eva Černáková, Alena Karešová, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Čestmír Škoda 
     Výbor stavební a územně plánovací: Jan Křivka, Miluše Telecká 
     Výbor pro občanské záležitosti: Kment Bohuslav ml., Ing. Tomáš Kučera, 
                                                          Mgr. Ivana Plecháčková, Monika Waldhauserová 
     Výbor pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí: Vlasta Kmentová, Jiří Novák ml. čp.62        
     Členy komise pro projednávání přestupků byli jmenováni: Vlasta Kmentová,  
                                                                                                    Bohuslav Kment ml.         



                                                
 Po tomto svém vystoupení otevřel k bodu diskuzi a následně dal hlasovat o vzetí informace na 

vědomí. 
 
         Hlasování: všichni pro, informace byla vzata na vědomí. 
 
          9)  Schválení usnesení a závěr.  
 
        Hlasování: všichni pro, usnesení bylo přijato. 
         
Jednání bylo ukončeno v 19.10   hod.  
 
       
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 
 
                           

                             ………………………………….                                             


